
Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče  

konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/16/15: RM schválila prodej malotraktoru, který je v majetku Technických služeb 

a to nejvyšší nabídce – obálkovou metodou, minimálně za částku 12.900,- Kč. 

 

Usnesení (úkol) č. 3/16/15: RM ukládá jednat o možnostech převodu pozemku parcela číslo 

KN 923/2 a 923/5 vše v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaného na LV 2574 a 11403 u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče od podílových spoluvlastníků 

na město. 

 

Usnesení č. 4/16/15: RM doporučuje ZM ke schválení Souhlas Státnímu pozemkovému 

úřadu, IČ:01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov s uzavřením smlouvy 

odpovídající věcnému břemenu vstupu a vjezdu na pozemek pro údržbu, provoz a odstraňování 

poruch vodovodu na pozemku parcela číslo KN 4546/4 v katastrálním území Hustopeče u Brna 

v rozsahu dle geometrického plánu číslo 3220-121/2013 vypracovaného společností 

AREAZKH s.r.o., Palackého 401/18, 69301 Hustopeče.  

 

Usnesení č. 5/16/15: RM schválila zapojení města v komplexních pozemkových úpravách v 

k.ú. Starovičky v pozici účastníka řízení  

 

Usnesení č. 6/16/15: RM doporučuje ZM ke schválení Podání žádosti o bezúplatný převod 

části pozemku parcela číslo KN 1249/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna od České 

republiky, Správy železniční a dopravní cesty s.o., na kterém se nachází veřejná zeleň.  

 

Usnesení č. 7/16/15: RM schválila smlouvu s …, nar…., Švehlova …, Šlapanice 664 51 o 

souhlasu se stavbou vjezdu, elektrické NN přípojky, přípojky kanalizace a vodovodu na 

městském pozemku p.č.4544/7 v k. ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 8/16/15: RM trvá na usnesení RM č. 15/123/14, kterým rada města Hustopeče 

nesouhlasí se zaviněním na zavlhání budov Smetanova 80,81 Hustopeče z důvodu provedených 

oprav na souběžném chodníku v majetku města Hustopeče. Provedenými sondami v chodníku 

dne 24.6.2014 nebylo průkazně dokázáno provlhání zdiva v důsledku stavební činnosti města.  

Současně RM nesouhlasí s Nálezovou zprávou a návrhem opatření objektu Hustopeče, 

Smetanova 80, 81 zpracovanou Ing. Miroslavem Voříškem, Záchlumí 110, 349 01 Stříbro. 

Předložená zpráva byla zpracováno pouze zevrubnou vnější obhlídkou objektu, bez provedení 

skutečného stavu vrstev pod chodníkem v sousedství nemovitosti, jedná se tudíž jenom o popis 

domnělého stavu. Město Hustopeče již nebude dále vynakládat veřejné prostředky na zjištění 

vlhnutí soukromých objektů Hustopeče, Smetanova 80, 81.  

 

Usnesení (úkol) č. 9/16/15: RM ukládá jednat s nájemcem o možném ukončení nájmu plochy 

u vlakového nádraží p.č.1255/1 a1255/2 v k.ú. Hustopeče u Brna, dohodou.  

 

Usnesení č. 10/16/15: RM schválila záměr pachtu pozemků 3913/4 vedeného jako ostatní 

plocha a p.č.3933 vedeného jako zahrada, zapsaných na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. 
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Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 

Hustopeče. Text záměru je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 11/16/15: RM schválila záměr pachtu pozemků p.č. 4682/4, 4682,5 a 4682/6, vše 

vedeno jako orná půda na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče.  

 

Usnesení č. 12/16/15: RM schválila záměr pachtu pozemku p.č. 4754/93 vedeného jako ostatní 

plocha na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče.  

 

Usnesení (úkol) č. 13/16/15: RM ukládá jednat s vlastníky sklepů o 50 % spoluúčasti na 

realizaci sanačních prací dle návrhu firmy PRINS..  

 

Usnesení č. 14/16/15: RM schválila zahájení projekčních činností na projektu Revitalizace 

prvků sídelní zeleně Hustopeče.  

 

Usnesení č. 15/16/15: RM schválila zahájení příprav projektu úpravy sběrných míst.  

 

Usnesení č. 16/16/15: RM schválila zahájení výběru dodavatele na projektovou dokumentaci 

k úpravě sběrných míst.  

 

Usnesení (úkol) č. 17/16/15: RM ukládá připravit návrh na vytvoření pracovní skupiny, která 

se bude projektem/částmi projektu „Úpravy sběrných míst“ dále zabývat.  

 

Usnesení (úkol) č. 18/16/15: RM ukládá připravit návrh na vytvoření pracovní skupiny, která 

se bude projektem/částmi projektu „Varovný systém Hustopeče“ dále zabývat ve složení:  

 

Usnesení (úkol) č. 19/16/15: RM ukládá připravit návrh na vytvoření pracovní skupiny, která 

se bude zabývat projektem Rozšíření sběrného dvoru ve složení.  

 

Usnesení č. 20/16/15: RM bere na vědomí podmíněný předběžný souhlas vlastníků bytových 

jednotek Sv. Čecha 1-9 a pozemku p.č.1582 k připravované rekonstrukci ul. Pitnerovy v 

Hustopečích  

 

Usnesení č. 21/16/15: RM neschvaluje umístění sídla společnosti m.o.z group s.r.o., 

IČ:27669076, Fintajsova 316/52, Břeclav 690 02 v městské nemovitosti na adrese Dobrovského 

62/2, Hustopeče 693 01.  

 

Usnesení č. 22/16/15: RM schválila ukončení výpůjčky ve prospěch Městské nemocnice 

Hustopeče, příspěvkové organizace, IČ 70863695, které byl dle předávacího protokolu ze dne 

03.062013 zapůjčen osobní vůz Škoda Fabia s poznávací značkou 1B7 72 62. Datum předání 

uvedeného osobního vozu Městskou nemocnicí Hustopeče, příspěvkové organizace, IČ 

70863695 zpět Městu Hustopeče, IČ 00283193, je stanoveno nejpozději na den 30.6.2015.  

 

Usnesení č. 23/16/15: RM schválila smlouvu o dílo s Petrem Křížem, Vaculíkova 9, Brno - 

Lesná, IČ 490711178 na zhotovení díla „Hustopeče-chodník k židovskému hřbitovu“ za cenu 

15.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení č. 24/16/15: RM schválila vyřazení majetku z Městské nemocnice Hustopeče v 

částce 855.652,16 Kč z důvodu hospodárnosti a to likvidací. Seznam vyřazovaných věcí je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 25/16/15: RM schválila vyřazení majetku z ORJ 504 - Marketing a kultura v částce 

14.288,8 Kč z důvodu hospodárnosti a to likvidací. Seznam vyřazovaných věcí je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 26/16/15: RM schválila vyřazení majetku z ORJ 255 Vnitřní správa Hustopeče v 

částce 22.573,81 Kč a to likvidací. Seznam majetku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 27/16/15: RM schválila vyřazení majetku z ORJ 235 Městská nemocnice 

Hustopeče v částce 16.705,00 Kč a to likvidací. Seznam majetku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 28/16/15: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Zahradnické 

úpravy s.r.o. se sídlem Jílkova 124, 615 32 Brno, IČ 277 07 113 na akci „Revitalizace zeleně 

na sídlišti“, kterým se z důvodu nepříznivých povětrnostních a klimatických podmínek mění 

termín dokončení díla na 30.9.2015. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 29/16/15: RM schválila jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Oprava elektroinstalace, přízemí, ZŠ Hustopeče, Nádražní 4“ nabídku uchazeče FIA 

– elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 693 01 Hustopeče, IČ 27739651  

 

Usnesení č. 30/16/15: RM schválila umístění na dalším místě u veřejné zakázky malého 

rozsahu „Oprava elektroinstalace, přízemí, ZŠ Hustopeče, Nádražní 4“ uchazeče Petera 

Havelky, se sídlem Ořechová 676/4, 691 06 Velké Pavlovice, IČ 63437686  

 

Usnesení č. 31/16/15: RM schválila smlouvu o dílo s vítězným uchazečem FIA – elektroslužby 

s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 693 01 Hustopeče, IČ 27739651 na zhotovení díla za 

196.153,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 
Usnesení č. 32/16/15: RM schválila jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Kaple hřbitov Hustopeče - podlaha“ nabídku uchazeče Milan Čukan se sídlem 

Dobrovského 63/4,693 01 Hustopeče, IČ 10559418  

 

Usnesení č. 33/16/15: RM schválila umístění na dalším místě uchazeče FCS, s.r.o. se sídlem 

Nádražní 822/90, 691 72 Klobouky u Brna, IČ 60744243 pro veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Kaple hřbitov Hustopeče - podlaha“  

 

Usnesení č. 34/16/15: RM schválila smlouvu o dílo na akci „Kaple hřbitov Hustopeče – 

podlaha“ s vítězným uchazečem Milan Čukan se sídlem Dobrovského 63/4,693 01 Hustopeče, 

IČ 10559418 na zhotovení díla za 86.685,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 
Usnesení (úkol) č. 35/16/15: RM ukládá prověřit pronájem billboardové plochy v Brně 

Bohunicích (u nemocnice). 

 

Usnesení č. 36/16/15: RM schválila vyvěšení hustopečské vlajky v moravských zemských 

barvách při příležitosti státního svátku 05.07.2015 – Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. 

Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.  
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Usnesení č. 37/16/15: RM schválila výjimku z OZV a to prodloužení doby akce dne 

27.06.2015 od 15:00 hodin do 02:00 následujícího dne tj. 28.06.2015.RM souhlasí s konáním 

firemní akce dne 27.06.2015 v prostorách městského stadionu v Hustopečích.  

 

Usnesení č. 38/16/15: RM schválila pořízení 2 ks kontejnerů na suť od společnosti LAŠŠAN 

METAL s.r.o.  

 

Usnesení č. 39/16/15: RM schválila pořízení mulčovacího traktoru GOLIATH GC XX - 26 

4x4 od společnosti SYNPRO s.r.o. za částku 252.890,- Kč pro Městské služby.  

 

Usnesení č. 40/16/15: RM bere na vědomí výsledky interního auditu Technických služeb 

Hustopeče v letech 2013, 2014 až duben 2015.  

 

Usnesení č. 41/16/15: RM bere na vědomí informaci Interního auditu, ve věci Bezbariérová 

trasa města Hustopeče  

 

Usnesení č. 42/16/15: RM bere na vědomí prezentaci činnosti Technických služeb Hustopeče.  

 
Usnesení č. 43/16/15: RM bere na vědomí zápis z Komise pro životní prostředí a zemědělství 

ze dne 20.04.2015. Připomínky komise jsou průběžně plněny.  

 

Usnesení č. 44/16/15: RM bere na vědomí zápis ze zasedání grantové a investiční komise ze 

dne 06.05.2015. Město bude dále řešit strategický plán rozvoje města. 

 

Usnesení č. 45/16/15: RM schválila složení hodnotící komise pro výběr Hustopečského 

městského vína 2015:  

certifikovaní degustátoři - Jitka Sedláčková, Ing. Aleš Urbánek, Lukáš Stávek, Ing. Dominika 

Černohorská; poradní hlas Roman Záruba, Kamil Konečný + 1 zástupce z vinařské komise.  

 

Usnesení č. 46/16/15: RM schválila pořízení etiket pro Hustopečské Městské víno dle návrhu 

grafického studia Nová reklama a to ve variantě jako v roce 2014 (var. 2a).  

 

Usnesení č. 47/16/15: RM schvaluje realizaci výměny plynového kotle v bytě školníka 

v objektu Komenského 49/15, za nejvýhodnější nabídku od firmy Petr Jeřela, Revoluční 1009, 

Podivín za cenu 71.486 Kč vč. DPH. 

 

Usnesení č. 48/16/15: RM bere na vědomí informace o uzavření průchodu přes areál 

SPOZAMu v době od 22:00 do 06:00 hod.  

 

Usnesení č. 49/16/15: RM schválila odměny pro ředitele příspěvkových organizací, 

Základních a Mateřských škol města. Výše odměny a zdůvodnění je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 50/16/15: RM schválila přenesení působnosti RM při rozhodování o udělení 

souhlasu obce podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

ve věci výplaty doplatku na bydlení na ubytovny na starostu a místostarostu města Hustopeče.  

 

Usnesení č. 51/16/15: RM schválila žádost o přidělení bytu č. 412 na ubytovně Mostař, Kpt. 

Jaroše 1 pro … (nar. …) a současně schválila nájemní smlouvu pro …. s účinností od 1.6. 2015. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.  

  

Usnesení č. 52/16/15: RM neschválila pokácení borovice nad hrobem manželů Wechových.  
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Usnesení č. 53/16/15: RM schválila pořízení šetřičů vody od společnosti Watersavers do 

budov města (školy, školky, městský úřad, radnice, Spozam, CVČ, městské služby). Instalace 

nesmí být podmíněna dalšímu náklady. Návratnost vynaložených nákladů školami bude řešena 

koncem roku dle prokázaných úspor.  

 

Usnesení č. 54/16/15: RM schválila nové organizační schéma OS Správa údržba budov ke dni 

01.06.2015. Popis organizační změny je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 55/16/15: RM schválila realizaci pořadu Putování za muzikou obsahově zaměřený 

na T.G.M. a písně z hustopečska za finanční spoluúčasti města v částce 20.000 Kč + DPH. Bude 

hrazeno z prostředků Marketing a kultura. 

 

Usnesení č. 56/16/15: RM schválila smlouvu o výpůjčce na umístění sběrných nádob na textil 

s Nezávislým charitativně – ekologickým sdružením AIDED-EU, se sídlem v HLOHOVCI, 

Dolní konec 76, 691 43  Hlohovec. Poštovní adresa: Břeclav, Bratislavská 2695/2, 690 02,  

P.O. Box 79, IČO: 01795414, DIČ: CZ01795414,  

 

Usnesení (úkol) č. 57/16/15: RM ukládá zveřejnit v Hustopečských listech informace o 

fungování lékařské pohotovosti v Hustopečích. 

 


